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1] PodíobnOí o kom sona trl.h zkó!škách

11 PEvdá p@ hodno€nl Vycházejl z požád.Vků plisušných Émcovrch aškolnlch
vždě]ávaclch pbg Emů Ťenlo k asifikáčn l lád jé součás škonlhóláduškoy

] 2 Píávdla pío hodnocén l vý§ edků Vzdélávánlžákú vy.ház€]l2 Vyhášky d 13/2oo5 sb
ósť€dnlm vzdéávánla vzdélávánlv konzéNaloli v€ znáhl púdějšloh pledpigtr, pódlé
zákon.5612004 sb tsý škol§kého zákona. v€ zněnlpozdé]šich plédpsó á Whláškyč 4&2005 sb., ozákládilmwděávánlá něklery§h náležilosi.{h p něnlpovinné §*olnl
docházky. W zněn| pozdé]Elch pledp si

z8ady průběžnóho hodnocéni vzděláváni áků U oborů . ňáfuritni
zkouakou a Edělávánl § výUčnim lBtem
21 Prunlhodlnú vyučován]v pf€dměiu (zpÉýda ná záóáIku školilho rcku) uétél*známl

,áky s óbsahem vzdélávánl 2á klasrkáó.l obdobl iebo @ý §kolnl rck iifomu]e
ó pov nnýoh a doporučenýdh pomúokách uó.bnrcldh a dašl.h siudlnlch málédáleh prc
§ko nl i domácl pňpíáv! žáka

22 pNnl vyuóovácl hódinu seznámi žáky pódíobiě s podmlnkam hódnocenl Jedná sé
zéjméná ó pi*mné plác6 V íó29ahu jědné Vyuéovácl hodiny (člvíll6lnl poloeinl.
rcčn lkové) zkoušen l efr inán l pláe. píóioko y z a boíaloll á dálš l špeifEké podm lnky,
kieíé žák muslsplnil, aby móhl býl vdsném ká§iikačnlň obdobl hodnoen vyučujlol
seznámláky is vahou známék u pď nný.h výslup,)

2 3 Podmlnkou b.zpíóblémového h od n@n I jé lá ké aklivn l 9polu p.á€ ákj př Ýýuoe, pněnl
zádáných úkolú g prcjéV€ný ž4em o Vzdě áVánl

24 céloňodii@é pánováná €3ty p|*ňné plácó uóiIél žákúh hlásl popl domouÝá
s doslál€éným přédst heú (m nimálné lýdén pléd jejioh konánlm) á b€zprc§llrldiě zapl§€
d.ťldnlknihylemlĎj.)i.hkonánljákoplánovanouklasfkacivjednomdnijépďoléno
psál ne]vl,§e jednu kónlfulnl péc v íozsállu ]édné vyučovacl hod ny.

2 5 Uóile umožnl žákov p. ládiě ómluvené ab€€nci(V §ou adu §e škohlm lád€m), béhém
nlž k ugkuiéčn lé§t n€bo plsemná pláce, nápsat siEsl ói plsemnou prádi náh€dnl
léíhln s, uák sám dmluvl népfudlené po návÉlu do §kóy á |o ideálně nejpddéjido

26 Béh.m akonlho @ku mallžác plávo ná kóizúlla@ ke vzděáváni kieíé s domlouvájl
ndividuálnés vyuóu]lclm pÉdmáu v době mimo vyuóóvánlják uč€le,lák 

'áká27 záznám y o pd] běžné k]ásilikac 
'ákŮ 

jsou Veden y V . € klbnrcké podo bé (aakalá li). 0 čile
píóVéd€ zá p]s klas f ká@ b.2 zbyléóného odk ad u (.3] pozdě] dó lýd ne od iejlho udě € n D

2 3 N. zákládé ádosl zákon.óho záslup.é nelel ého 
'áká, 

klelý nemá úožnosI pa upu
do píóOíámu Bakálál vyuču]lcl pňédmélu dvákÉl zá ká§,fikačnl obdobl zkontóujl
a podp sem Blv.dl spíávnó§t á Úplnost známák. kiéíé si ák samoski16 évidu]e

29 Píúbéžná kásifrk..á jé k dšp@ioina ško Ďlch rebových slránká.l], uvéd€ný Vážéný
adlúéicky píúmá]e pou4 nibmalvn, nezahmu]eV.sili hódno.ěnl uóiele, jako]su
aktviNá v hodině. pllstup k domácl přlpíávé, zájem o vzdéláváni á spo uplá.. pli!ýu.é
3 v}UčUjicim kieÉ mohou Vý§lédné hodnGĎl mén l áž o ]édén siJp€ň oprcir Vygl€dk0
vážénéhopdmélu

21o vtuóu]lc|]€ pov nen ožnámil2ák0m píúběžnou k asifikac n6]méně ]édnou 2 k]a§iÍikeČnl



obdobl a t0 ielpozdéj ňě9lc před uzavleiifr klasiíikace

vločujlc| íovnéž dnámlrákď póMrné hodnMnlÝždy porádá lió ló žák nebo jeho

zákonný záslupce Pnib€né hodno@nl však nemusl býl vyiádleno přesným slupněm
klág f k énl gtupn cé. m Úže býl Ýy]ádleno niéfrálém dvou si! pň0 klás'Íjká€

2ákovou povinnosll ]é mn k6 konc klágilikaénlho obdobl splné.á v§écl]ny podmlnky
nulné k uávlenlhodno@nia doslaleónou d@házku pod e chgÉkleru předmělu, jak ]e
uvédBno nlré v opáčném pllpádě]e plédméi n€hodnocán

U žkfl ]e]Eh2 áb*nde v jednotlivém pledňětu plesáhla 25% z oducených hodn
lBol€tckého Vyučovánl á 20% z oduóéných hodin pEklickáho VyudóVánl n€bo klBll
nézl§kalido§latečié ňnorsýl podkladú pó u2avleil klórkéce (v noú 2áka), ňi]žé do]lt
k Nělenl znalosll žáka pomocl ov6lovel zkou§ky o rczsahu i íomé zkou§ky ozhodne
Vyuéujl.l zkouaká bud€mllzás.dnlVlN n. cálkďou klásl kác 

'ák. 
Taio zkouŠka nenl

ploblhá ve třldě v běžné vyuéoveí hodině v odůhdnénám
pllpádo po dohodá s v€d€nlm §koly i m mo 

'ákt]v 
rczv.h, álo Vždy iak aby bylo zal šřno

obj€klivnl á splávád vé hodno€n| 
'áká 

o iamlnu, v kieíém může ovělovacl zkouška
pbbéhnoui ldhodne lédile školy Dó vykonánl ovělovácl zkoušky J. žák 2 dánáho
piédfrěfu nehodi@n ovélovaol zkoušku ňúž€ žákovipóniioul p.Uzé led(é akoy
po po$uzenl všÉh oko nosll, kteÉ redly k nehodnocenl žáka z daného pl€dmélu

vyuěov.cl pl€dňóty . pl4.hou (eÉtlckého 
'úafunlPodkady prc hodnocenl výsledkú wdélávánl žáka zlskáVá učitél pn]běžně, zejména

§ousiáVným sl€dovánlm píáe žká a ]éhó pňpíáreno§li ná Vyučovánl, .t]znými drul]y
zkoušek (plsmné úslnl, g€rc(é. p€klc(é. pohybové) d€ sp€clk ]€dnouivých
pňéd mělú, úsln lm zkou§gn lm h6É € píovaděn o zásad né pl€d ko ekťven řldy pl čeňž
uéislvždyoznámlrákďznámkuz.zkou§énlak.sifrkáciodllvodnl ánálýzou výshdkú
i]zných ó]nnGť žáká (aklvtá pli VýUe pozoíno§I, zájem o pledmél, pl3emné
zpfuován{ laboÉionlch prclokoů domá.l úkoy !,š€ho cfuÉkleru, dlouhodobé
§ámo§láťlé píáde i.př íočnlkové apod )

v ptlpádé. ž€ účilé 2dá ,ákúm nfuu áliu k ýňo§iahéňu nasludovánl dlouhodobou
samoslatrou píá.i (rclbrél, smináínl plác6 apod ) n€bo skup novou p.ác , sdéll pli j6jh
zádánl kdy ]ákou fómóu á V ]ákén @ýhU bude álka ověicÝána. píáce hodno@na Č
jaká budou k,iléla hodno@nl]€dnot wó žákú VzhL€dem kvýsledkům skupnové plá€
oBaniza.e a Gá zácó slov.áváclcll tágli] ]3 plné v kompétánc j6dnollivych
plědméldých §ékcl Ž.áci]§óu s iejich konánh sdnáňeni na aóálku kasifkačnlho
obdob l Výsled ky srcv návacló lestt] j$u zahmuly do kla9 

' 
ka@ a i$u podklád€m prc

vg€ob@né ďaf€n l ználogll ,ák0 v d. ném paádmálu oEán 2ujl 9é zpÉVid á ]édn ou za

Wučď.cl pfu dň.9. prd.hou
Podkady plo hodn@nl vlsédko VzděáVánl 

'áka 
zl§káVá Učilel píŮběžně zéjňéná

soustavným s€dďánlm vrkonů ,áká á jéhó přpfunóšl n. vyuóóvánl. crcjenl
p@v.lclr kom pélencl zvlád.uť ll č€ ných zpfuobo píá@, Vyuritl tsÉl ckých Vědomo§ll
V pÉklÉkych ónn6t€ch, áklviy sámós|ahosl, foóhvosl, ii.iálvy k%l, Ýý9edkú
činnosli, o€ánBe váshi píádé áplevšě. uddóvánl p.řádku na pEoovš|,
dodlrovánl plédpi§o o b.zpečno§lia ódhÉiě zdÉvi př] péoi a péóe o Živolnl prcslředi,
ho§pódáínéhó Využiváni suíov n. mal€dálú, en€a l, dále pl€konává.l pl6ká2ék V píácl,
óbsluhy é Údržby výrcbnloh n€bo laboEiolnlch zállzénl á p.mócák, nfutrcjú náládl,

Žák. kl€ď .evykoĎál nékt3rcu z pov nných píácl dáný.h uóébnlňi GnoVáň v odboínéň
výcv ku učebn ich či laboíaioín ló d čé.lch V ládi Aň télň iň u m á pÉvo požádat učitéle
o.áhÉdnl t6mln píácé Tén vyhlášujé přlslu§ný uóile odb.mého výdiku nebo uóil6l



labóíaloín loh ď óé n l.

so!čá§ll Ýýuky odbomého výcviku uč€bnich oboÉ já práde žáků konané v Émci
prcduklivnlch činnóstl školy Talo pÉcá s hodnoii . ]e součástl pd

Vyučov.cí pfudměly .pon@ňa . pohybďa z.mat nó
podklady pro hodnocénl Ýýsl€dkú vzdě ávánl 

'áká 
v plédmáéch soolovně 9 DohvbovÉ

zámélěných zlskává uóil€ púbárná, zé]ména sleduie výkon mliu pokrcko v o§@ienl
dóvédn cll vzlál] 

'áká 
ké 3 polovn lm č] nnoslem á záj6m o ně á kl ýn l účasl na spoňďn l

č]nnost př Vyue ná ýOlěrlcb a sponovnlch kuueh poládaiých škoou. zohl€dňulé
Vl*lnl inratw žáka, nápl pli ýédeií íozcv]ť*y, dá€ dodáovánl řádu
élodČny a bázp€ónGt pl hod náóh lél$né. spoňovnlVýchovr
Ph klás'fikac uóile zohledňui€ 1á sné schópnGt žáka pío pl€dmát

3 zárady prúbĚžnóho hodnoc.ni v€ Yzděláváni při dist nčnl výuco
3 1 Hodnmnl žáka a kriléria stupňo Fospá.h0 2áka pl di§|ánčnl výu@ vy.házl z pí nc p,]

hod nooen l db pnsfu sných č3§ť klásl]ikačn lho édu.
3 2 V pllpáda, 2e by dšianČnl výuka zdŮVodu u2va3nl škol póblhaa v Óa$vém obdobl

délšlm nérdva měslce, budehodn@nlákÚOpÉvenóVnťnlmdokum6nl.makoly, klelý
bude zohlodňďái á délinovál náslédujlcí páEn€ny

. é6il*t á lómú ob]ekljvnlho ovélovánl Vádom*ť áki

. e kovou váhu znám6kz obdoblvzdá éné výuky,

. podmhky ňéšéíl hodno@nl žákú s nedošiálečným HW a sW vybavenlm,

4 zá.ády prúběžného hodnoc.ni v. vzdělávání Podle lndlvlduálnlho
vzdělávaoího planu
4 1 Prcžákys VPpláťVšéhnáp.ávdláuÉdenávkapiloe2lohololáduáná§edu]lcl
42 U áka so spěciá n lm i wdéláVá.lň polňébami. klelé i$u dolo2ény páinóu zpíáVóU

z pédágackó psychoooické p.€dny (PPP) n€bo 3p€dáhlho péda§ogiokého cenlE
(s Pc ) plih édne uč lel pii k ásifik* k .h á Ékl€íU p.íuchy. íespekluie plahé dop..uéen I

poEd enského zallzén í á žá ňád l d ó ýyučován i opalřen l uvod.ná ve z píávé

43 Uč]lel klade d ůrcz Ďá iEn d.u h prcjďú ýé kléíéň má ák pled poklády 3p n i po2ádován é
uóivo á vyslupy

5 z$.dy hodnoc.ni vFlodků vzdělávání žáká ná vFvědčoní
5l Škohl íók]€ @zdélen na dvě k ásifikáčn l obdobl - 1 á2 pooetl za prynlpoolells3

'ákď 
v}dává mlslo v}svédaenl výpis z Vysvédě.nl Vé dluhéh poo|ell (neb. pl

ukónó€ni pděláván0 se v}dává žákov vygvěnóénl

5 2 Hodnocénl Výslédků Vzdělávánlžáka na vrysvédé€nlF Vyjádřénó klášmká.l a uóu]e ho
učil€ Vyočo€néhó přrld frělu a zodpwldá zá j6ho ob]eklivilu

53 Vpllpádé pl*tupu žká najnou škou. klerá k hodnoenlUžlVá šóýnlhodio@nl bude
hodn@nl žnáňkou pňéwdeno n9 hod.Mn{ 3ovnl, á ló jei na zák]adě Žádosii léto
ško y zákonných zástupcl] nézlel ého 2áká iebo zletilého žáká

5.4 V pňédhěi], ve klerém vyuěu]€ Vl€ učit6 Ú últlVFédnýš|upeňhodnrenlvyuéujlclpo
Vzá]emné dohodě Nedojd6li k dohodě, stanovl Vý3lédné ňódnóceil l€dilEl škoÝ @
zvárénl nioímac] o píůběhu wdélávánl

ná kóncikásilikačnlho obdobl mu
poradoval mnimáné lň známky z lesil]. plsemný.h píacl. pÉklcký.h annogll n8bo



žkoušénl ú ]€l ch kombin5cl

pň uíěďánl slúpně p@spěohu v ,ednol vých pf€dmáiách ná kon.j k á§fkáónlho obdob|
se hodnotl k€ t prác6 á uč6bnl vý§lédky jrch, ěk dosáhl za @lé klasilikačnl obdobl

Výsledná známka za klásiii káón I obdobl jé hodnocéniň píáce a celé poloella nelze]i
zmén( jed]ným zkou§éóln nebo tstom na posládnl .hvl
Výslédná známka * néUíčuie použe na základě Váž€ného píúméru \4rcházl
iz podkladú kl€é uóilé zlskévá v pdbahu €lého kl*ilikáčnlho obd.bl pň píóbé2ném
hódn@nl, dó kl€éhó zahmuje i 9m61.tnos( myšl€nl zájem o pl€dměl a sohopn6|
samostalné pÉe Pl uÉovánl kla3rikačnlňo stupně po3uzu]e učilel VFledky píáe

výsledná známka na konc k.ždého klásrkáónlho obdobl mBl být ,ákovi ládné
zdůvodnéná á dnánena k datu uzvkánlkláslkace
výÉzné 9ábý pÉgpéch á ploblámová chďánláků §é pb]ednáÝá]l ná péda§ogidkých
íadách pÉVidé né Vrdy V6 člvňl3ll

Náhlé zhodenl prcspéchu a chovánl žáká sé f€§l ná m moládných poÉdách kt6lých só
zúó€slnlltldnl uóiiěl, vyučujlc l pll§ 0šné ho plédmétú, přlpádně d.šlčénova výchovné

nicmule o záVěÉch ŇÉdy !@kazablnou Íolňou zákoíné
ž§n]p* žáka a lo vždy b€zploslf€dné po p€dágogické Éda Ná konoi kl$ilikácnlho
obdobl jě loulo plokázál€lnou ioímou vy§vědéénl pňpádné výpl§ 2 vy§védčenl

Vý§l.dky vzděláváf,í žáka na vysvědčeni

6,1 vý.l.dky vl.dnollivÝch povinných, nepolinnÝch piednělech
. Výsedky v jediot ýých pledmél€cl] Vycl]azell z kompelen.l sianovených

plslušnýň škólniň vzdélávacim pío!íamem a hodnol se na vysvědóenislupn

U přSušného pi€dmélu mlslo siupné pĎspěchu šoVó néhodnocen(a),

Řédlelškoy múze ze záVarný.t] di]vodů že]méná zdÉVoinióh, UVont žáka na
]eho žádosl nebo ná aádosl žákon^ého zástupc€ ngzel,ého Žáka zcea nebo
óásleónéz vyuóováni nékleého pledmélu

Žák nemúže byl uvoliěn z předňělu lózhódL]riclho píoFhoodbďnéžaméi€i
z předfrělu lé€sná výchova ied(e §ko|y uvonl2áká z vyuóóvánl na plsemné
dOporuóénl íé9 stu]iciho ékai€

Pokud ]e žák z VyUčóVáii iěklélého piedmětu zcea UVo něn Uvedé sé na
u mislo štupné píospéchu 9|ovo uýo néi(af



. Vdenn roměVzdéláVánlšechoÝánlžákahodnolistupn hodnocenl

. xnlé.ia p@ ]€dnoilvé glupné hódnÉnl chovénljsou nás edu]lcl

žák Wédoméló dodl2uj. pÉVid|á ádu školy, Méné
závážných plé§lúEd * dopouštl ojediné€. ié vsak pllstupný Ýr.hďnému púsobénl
a snaži se ýé chyby nápÉVil

chován l žáka je v íozpoíu s pEvid y chován l a g 0glá nďénlm školí lho ládu ško y Žák
se dopusil závarného plelupkú píoli píav dlóm slušného .hovánl nébo tko n{mu aádo
škoy nábo §e opakovaně dopustl néné závažných pteslupkú zpíáýdlá * plé§ ddť<u
llldnlho uč(e e dopoušť dalšloh plé9lupkt], náru§ujé vý.hovně vzdě ávádl óiniost Školy.
ohíožuje bezp.čnNl á zdlávlgvojé nebó]ných osob

chovánl ,áká Vé škóe lé v pňmém @poíu s píavidly slusného chovánl oopusť §é
lakových závďných pléstupků prcIi škohlmu ládu nebo prcvinénl Že je jimi vážné
ohrcrena vychová nébo bdpéčnó§i á zd6vl]ných osob zám&né hlubým zpúsobém
nárua0je Výchovně wděávacl činio9l školy zpEvidlá * pl$ dú*u f€dilee školy

r c€ |ové \odróc.llrálta 3e nc J6édae1 ýýddlL€ sLpll
o p@spě(a) s vy2nameiánlú,

o neprcspě (a)

o nehód@n(a)
. žák p@spél s wznamenanh

pŘrcdu do kl$illkácá Ý ,ádném povinném předňáu hoé| neŽ .hwl[ebný
proméíný pío8pě.h z povnných pl€dňén] ienl hodl neŽ 1,50 a chovánljé
hodnocéno jáko relmi doblÉ

. Žák prcspdl nenlli kláslk.cá V nékteÉm pďinném pňédňáu vy]ádle.a
glupném nédctál€čný

. 2ák nép@spél, j} kssiíiká€ v někiéíém póVinném předňélu vy]ádlena
glupném nedmialéčný n€bo neil ] žák hodnooen z někl€ého plódmélu ná konci

. Žák je,ohod,@r, pokud ho n



7 Kl télia slupňú plospěchu

ch.[kt. dir. Fdnoúhrch kl..nt.čních .i!pňo po pbdmĚly . přd.hou

Žák ovládá požadované pou.álky fáklá pojmy dólin@ zákonitogl ucěloně píesně
á plně chápé vziáhy ňézinimi po ékluáhl á pÉklióké
tjinnosli samoslginé á lvolvě uplálňujó osvo]€nó poznalky a dovednosii př lešenl
ié.íét ckých a pEklidkých úkolú pl Ýýk adu hod nocen l ]evl] a ž ko nilósll Mysll log cky
spláVné zlál€l.é 3á u néj pb]éVu]. *mosiáhosi á eoř vosl. Joho L]sln l a pl$mný p@]ď
je spíáfý, ď€sný výslžný L]slni pDjď ]e plynulý, gňoslainý a lóg.ky náVdný
GÉf*y prcFv jé pl€sný . 6giaticky, Výs€dky Fho óinnosli ,sou krelilnl Je sohopen
sámoslalné studovál ýhodié lerty

Žák o|1ádá ppradaýané paznaky lakla pojňy defiiidé, zákónilóBt V podsiá€ 0cál6na.
přesně a úplně Poholové Wkonává požadované inEekluénl á pÉklidké činnogh
sam6i.lné á ploduktivna n.bo n. zákláda m6n§lch pod.élů ué l€le up alňu,e oýojené
poznalky a dovedn 6t] pň lešen l leoíelckých a pía kl ckých ůkoll), pl výklád u i hodnMn l

levtl á zákon tosll Mysll sprévné v j.ho myšl6n l s6 prcjevuie logika a ltol wsl Jeh o Úsh l

á plséňný píó]év ňlvá ňénši nedošiáIky vé spláÝnogt, plésnogliá vr§i2nogL kv.lilá
výsledkújezpÉvidábezpodslalnýchnédostatkú GÉfickýp@,ev]éésiétcký bdvěclcll
Épa*nostl, Jé *hop.n gámostálně nébo s m3nšl pom@l studovál vhodné lexly

Žá k má V u@lenosti plsnosti a ,l p no9ti osvojen l poradován ý.h po2ná1*0, láki], po] m ú

de' nic a zákonilosll nepodsiahé mezery Pl !rykonávánl p.žadovaíých iile ekiJá nlch
á pláklÉký.h ólnn6ť píó]éVUjé nedmiaIky Podgialně]§l n€pl€ánosl á chyby dov6d6 z.
pomooiučil€le koígoval v uplalňryá n l osw]en ých poziáu(ů ádóvédno§ť př léš.nl
léoElických a píaklckých ukoú * dopoušll ohyb Uplalňuje poznalky a p@ádl
hodnoc.n l ]€V0 pod € pod néltr uóié]é Jého myalén l já Vcálku gpráVné á é málo §ol vé
vjéňo logie §é pfuiévu]l chybr v L]shilm á pl*mnéň prcjévú má nedoglátky vé
spdvn$t pl€snosl a výsižnosl V kVá lě výsledkt ieho ěinnoslise prcjevujl časéjšl
nedostatky GÉfický p@jev ]e úéné est.lcký a Vykazuie menší nedosEtky Je $hopen
samoslalné sludov.t podl6 náVodu učitole

zk ňá v U@en€| pl€snNl a úplnosl osvo]enl požadovanýoh poznalkú záVažné
m9z6ry Pl prcvAdanl požánov.ných ntálákluálnlch . pEklckých énnogll ]á málo
póholóÝý a ýykdu]e vétšl nedosialky v up afiováil osvo]ených p@i.u(Ú a dovednos(
pl l6šénl téoÉllckých a píáklcqcň okolú gé vygkylúJl záý*né cňyby. pl vyuulÝánl
pdnákŮ pó Výklad á hod no@i l jevú ]e nesaňosbhý V ló§i@ ]ého ňyšlen l * \rysk}tújl
záÝá2 né chyby ňyš en I ne n l tvol vé Jeho ústn l . plsemn ý p@jeý má ýárné nedo9b&ý
ve spéViosli. plesnGl a výsliŽnosli V k€lilé výsl€dklr jeho ČnnNl s prc]ďujl
nedoslalky Grc' cký po]ev ]€ málo €stel cký závážnó chyby dovede žák s pomocl ué iele
opÉVit. samGlátlá3tudrum mu pŮ

Žák si požadované poznalky neoswj ureené, plesné a úplně má v.ich zĎačné
ázáýarné ňezery Jeho dwednosl vykonával požadované nlelekluálnl a pÉklické
čnnG! vykazuje vem podslalné nedNlálky, v uplalňovánl Gvojených poznalků
a dovednosll př řešenl leoíeli.kých a pÉkIi.kých úkol,] se vyskllu]l Ve m zévárná cl]yby
p ň Výkladu a h od n@n l i€vů ned ďede své věd omosli uplah t an s Využilím podnáil
uÓiló€N.prciďu]€3ám$iatnoglvmyšlánlVygky{uilgéÚnéhÓč€§él



V úslnlm á pEémném prcjďu * óbjevuil závažné nedNElky Vé 3pláVnúii, pňé§nosti
iýýslznosli Kúlila Výsledkú ]€ho óinnoBl á gÉlEký p@J* nesou vážíé nedosiál*y,
.hybvnedovédean s@m€luóil€eoDÉvl

ch.nkt.fufir. Fdno{h.ýcn klúlfik.čn|ch .tupňú p.o pbdměty .pfuv.hoú

Žák suslávné pío]evu]e kladný vzkh k plá.iá k p€klckým čnnosiém Pohoiové,
3ámo§latně a nllivě využlvá zlskánýcll iéďélckých poználkú v pEklioké Óinnosli,
sámosáně uplalňuje zlskané dovódn$li á návykr Bézp€čné ovládá poslupy 3 zpúsoby
péoe, dop.uštl s jén m€nš{ch chyb á Výsedky jeho píá.e ]su b6z zá€rnýcll
nedNlaí(ll. lJ.élná 9i oEanizojé Vá§hl pláci, udržuje pí.@Višlě V pofádku. Dodlrojá
pl€dp sy o bézpečnostiá ochÉně zdÉvl pl plá.i á ákiivné 3.3iáíá o 2rcln| pícředl
Hdpodámě Ýyužlvá suíovn maleíiálu á Bn6Eil vzomé óbsluhú]e a udáui. Yýóbnl
iebo laboEioml zállz6nlá pomdcky, náslíojé. náňadl a něfida Aklvné překonává

2ák pEjďujé kádný Vžiah k plácia k pÉcwnim čnnoslem, s.m
lvoňvé a s nenšljislolou využlvá zlskánych iéoÉlických pdnálkú v píak|cké č nnosli
PEkl crc č nn.štl Ýlkonává 9ň6iatně. v po9lup*h g způsob€ch plá€ sé néVFkynrjl
pod9tatné chybt výsledky jsho pré€ m.jl díobné nedo.ialký Ú č.hě si orq a n z uie v asl. l
píáci, plá.oviŠlé udáu]e V potádku oodŽu,e předp sy o bezpéón*t á ehBné zdEu pn
péci a siaíá se o Ž wln i pí6lřed l pl hospodáhám vyurlván l suíóv n m áiéí álu a énéail
se dopou§ť mélýEh chyb, výrcbnl n€bo lábóíáioín l zállčn i a pomúc*y. náslrc]e, náladl
ámaldlá obsuhú]e á udrž,l]é 3 dóbnýfr nedGblky PlekáŽky V prá.i pl€konává

Žk]Ý Vžiah k píéc a pÉklckým óinnoslsm i€ pléVážně kádný s men.lmi Výkyvy žá
pom@i uóii.lá uplálňuj. zl§káné leoíetické poznal*y ý pÉklcké Čiinosti V pÉhcký.h
činno§l*h * dopouštl chyb a pl naplňovánl pNluptl á zpt]sbl] pláco potlébuj€
obóasiou pomoc utjilélé Výsledky pÉce vykázujl nédoslÁlky v$lnl pláci oígánzuje
máné Lró.hé udržujé píá6višlě v potádku v dodržovánl předpisú o bezpečnosli
a óchíáné zd íáv l pli plácj se o§evu] i d íobné nedsElky t] Bpodá.né vyur lvál m.iél á
surcVinyá én€aÉ]€ §cllopén názákádě podnái uč(ele K ob9luze a ÚdŽbě Výrcbnlch
a aboÉlomlch zařlzenl přlslrcj,), náladl a méfid€l musl byl óás€j] podněován
Pl6kážky V p.ác paÉkonává 3 pomÉlučilélé

zák plúqe 6ú á)mJ a 
'ádóúcl|'ó 

Vz|ahu k píáci a píaklckým óinnoslBm zkkáných
leoíelckýoh p@nalk] doved€ využll pl pÉklÉká óinnogt jén za §óu§tďné poňoci
uč lele. v p Éklic§lch Óin nosl{h dovBdnogié.h á návycbh sé dopoúšll vě§ lch chyb pfi

vo ba poslu pl] á zpl] sbl] pláe pollěb ujé §oúsiavnou poňoc učjle e w výsledclch plá@
g3 ob]€Vojl záVárné nedeiálky Píáo dóVedé óaénizoval za sousláVné p.m@i učile €
méné dbá o póřádék ná pÉdďšt a ia doddovánl pledp s0 o b€zpoanosli á @h.áné
ždÉýi pli péc o Živolíl pGlředl PoruŠu]€ zásdy hospodám$l Vyu2lvánl 3uíóV n.

ma€íá uae.eqil.VoŇuzea údržbétý.obnlch nébo áboBto.nlchzállzénlá p.ňúek
přlsto] Ú nálad l náslrcl Ů a méf del € prcievur l záva2né ned úialky p ňéká,žky v práói
překonává i€n s pom@l učil€ e

2ák nep@jďuje zá,em o plác ]eho vzláh k Ď{ a pÉktlckým čňnogiém nénlná polřébné
úÉvn N.dokáž6 ánl9 pomml Uč[élé úplatni( 2lskaié (eíetcké poznalky pfi pEklcké



ijinio9li V pEklckých óinnosteh, doÉdnosteh a návyclch vykazu]e podsiainé
nedo9lalky Pía@vnl pGtupy nŘládá v,ykonáVát áni s poú@l učite e Výsl€dky l€ho
píáce 

] su nedokonÓené, neú p né, n.pbEné néd Nhujl án i dolnl h6n @ pledepgn ých
lkázátéú Prácina pÉ@vŠi s n€dokáŽe zoEánzov.t, n€dbá ná poládék pía@ViŠtě
Neviádá pledpisy b€zpeó.osl á ochÉny zdíáVlpř píác NéVyUživá hcpodámé suovin
m5tělálOáenéEll Vobsluéaúdžběvýóbnlch nebo aboÉtomlch*llz.nlá pomŮcek,
pll§loi. náladl. náslqú s máf d.l v}kázu]6 záVa2né nedGialiy

7.3 ch.r.t-i.rl.tlk. i.dnoil!ý.h kl..ifkrčních 6iupňú pb phdmaty .poňovně
. pohybovaamař.na

stup.ň l (výborný)

Akliýně se apo]uie do Vš€ch énncť . aktvii V íámciÝýuky snáž
nějlápélcň Výslédkú Jé schopen zoQanžoEl činnosli oslálnlch Žák), ze]méná pli
ko éklivn l.h ak(ivitách zná zá k ádn l pÉvil á j.dn ol vrch Bpoňů á j. §chopén §é pod ll€i
ná řlženlzápasu a lďhodovánl Návýuku g n*lvhodny cvičébnlú
na aktivnl výuce vóa§ á pr.dépsným zpó§obém omlóuvá výkoiy v iednodvých
mélénFh di* pllnách Vě§inóU splňujlslanwené l mily prc hodno..nl !.ýbohr/ nébo s.
kněmu blžl Př|padné n€úspéóy * 3ná2lopÉVilá §Vá hodnocenl2epš(
slup.ň 2lchv.llbbný)
Aktvně se 4po,u]e do všeh óinnostl á aklvt V Émci lruky zná základnl píavidla
jednollivých spo.iů.je shopén * podíet na fizenlzápasu a lozhodovánl, Na výuku si
Val. noú no9l Vhodiý cvióebnl úbú á svou néLlóásl ná áklivnl výuce !tá§ á plédép§áným
2pisobém omlouvá, výkony vjédnolllvých mělených di§c]pllňách vělšinou splňu]l
slánovené lifrily pío hodnooenl chva il€bní .6bo jsou mlmé hoíšl,

Pli Výu€ népbjďU]e ák[Vitu, pokud nenl Vyryán. Ed.ji $ ě nnosll néllča6tnl. Pókud jé
zápojén dó óiinosli. ie sohopon s ]l v rámci gvých mo2no§ žúč9s!,i(, nepo]evuie vŠak
§ámošiáhlGt a aklrlu zápomhá s cvóébnl Úbol časlo * snažl whnoui dióénl,
Nesná}l s. o m néjlép§l Výkony, ne]lňá sé o píav dla hel á spolú. Výkony v méléných
di§.jpllnách odpov lda] l !ětš nou hodno€n l doýý ' á nébo j§óú ň lmě hoé l Nesnaž l *
ojejich Wepšovánl. Někieďm di§dipllnán * snažl Whnout a n€má snáh! si mělenl

srup.ň 4 (do.r.l.čný)
NépbjéVU]e pli výu€ aklivilu g sn.rl $ vyhýbát Wškerým č]ni6€fi, čehož se sn5žl
dosáhnoul Častým nénošén|m cvičebilho úboíu nebo Óasťrmi om uvenkámi z výuky
odmliá s apo]il do čnno§l a pokud $ jicll účaslnl ]é pášvnl a ňusl býl neusiál€
nápoílnán a vyzýván k ákt vilé s osté|nlúižáky n6polupÉcu]€ výkony j§ou na,lrcvni
dostal€ón/ á Ve nou ie§tě hoél Měř.ným vrkonům ! Jnážlvyhnoul a n€másnahu 3i

chybějlcl fr ěl€nl doplnil

stupoň 5 {n.do.t t.čnr)
Miréilň být ohod.MĎ rák kl€íý pó óéóu dobu výuky odmltáj.kkoliv 3é Zpojil dó
Véš k€rý§h akliv l ]éh o d@házká né§p ň uie Dodm lnkY ke k asifrk..i

Podmínky pGtup! áká dovyěóiho rcčniku niĚlho3tupně gymnáži.
3l t}o vyššlhó fučnlku posloupl žák, kiáíý ná kónci dluhého po

plogpél 2é všech povinný.h pl.dmátd BtánMných škonlm Edáláváclm píogÉmén
gvýjimkot předněfu vÝchďného záněňénl slanovenýó Émcďým v2děávelfi
pldgGmen a plodmálú z nidhž byl uvolnén pokud mu nébylo povóéno opakovánl
bčnlku zváriý.h zdBrclnlch důVodd oo 9,ššlho rcčnlku posioupl i žák škoy k(erý
opz|ovd|,o(rl\á b od ohldJ la



3 2 Nélz€_li 2áka hodiolil na konó prynlho polol€il ulél l6dllél školy pó jéhó hodn@nl
iáhíadnl teímln lak, aby hod.@n]za pNnlpooléllbyó p@deio nejpozdéjido dwu
máslcú po gkonóénl pNnlho pololéll Nenil možné hodnol l ániv náhrcdnlmiéímhu ,ák
se 4 prynl pololeli nehodnoť,

s3 Neillióožné žáka hodnoli( aniv náhÉdnlm těmhu ,ák * ž pfrnlpoolelí 2 daného
pňedměfu náhodnoil s.Vo "n€hodnMn(á) zú§iane na Vy9vědóenl u pllsuš.áho
plédňěij c€ kové hodn@nl 

'áka 
s. v iomlo pňpádé ná v.ysvědčéňí Vy]ádli slupněm

néhodn*n(á) , p.kud z ]iného pledňáu neil žák hodno@n nedoslát6óné J€_li 
'ákz nékiéíého pďinného nebo Wlilelného pledmélu hod n@n ,n.dogláiéčn ď ]e célkóVé

hodn@nlžáka na vysv&óén l Vyjád teno slupném népb§pě(á)

35 Nelze-l žáka hodnot t na konci dru hóho pololBť 2 pov nnéhó nébó Vól télného ptedňáu
daného pll§lúšnýň škóliiň Pděáv&im pí€€mem uÉl ledil€] §koy p6 jáho
hodnooenl náhGdnl lemln lak, 8by hodnoc.nl žá dluhé pololetl bylo pe€deno
ne]pozdáiido kon€ zál{ náslédujlclho školnlhóíóku Do doby hod n@ n l návšlěvuje Žák
ná]b lxlvyašl rcčníká u plli ušného pledňélu je uveden o .n€hod nocen(a ) ,

pledmélu vyuóovanélió pólzé v p
v náhíadi m lemlnu je@lkové hodnMni2áká ýyrádleióslupném "nehodnocenla)

Nén1-1ákhodnócénániviomlclemlnu,zústaienavysvédóénlupllsluŠnéhopledmělu
siJpeň n€hodn@n(a) aleho @lkové hodnoc6nln. Vygvádóénlsa viomb papádé
vyjád ll 3lU pn ěm "n€prcspé(á)"

3,7 Žá k, kieri na konc d fu héhó polóbtl ňép @pěl fu]výše z 2 pov nn ých pl€dmélú nebo žá k,
kiérý népóšpél nz konc prun lh o polo el l nejvýše z 2 p.vin ných před mělú vyu óown ých
pouz6 v pfonlm polol6ll koná 2lé.hlo plédmatŮ opEvnou zkooak! n€jpddéjido konÉ
plls ušnáňo ako]n lho rcku v l.m ln u 3ianďéném ňéd kllém §ko y o pÝavné zkou §lq jsou

33 Žák, klerý íevykoná opíavnou zkoušku ,lspěšně n€bo se k jejlmu konánl nedosláÝl,

3 9 zé závárných dovodÓ. z€]méná zdíáVotnlch, mř€ iéd iél škóly žákóvi slánóv( náhíadní
leínin op@né zkoušky ne)p.zdě] do kon@ zářl nás eduilclho ško n ho íoku oo doby
nálríádnlhoiáímlnu opBvna zkou§ky náv§iavu]é žák n.jb 2llvyššl bónlk

310 Má_lzákonný á.fupe nezléhláho 2áká pochybnosli ospíá
pfuilho nebo dfuhého po o|etl, nire do 3 pÉ@Vnlch dnú ode dne. kdy se o hodnMnl
pÉkáÉlelné dŘědél. néipozději Všák do 3 pEcovnló dn0 od vydánl vl3védč6nl,
porádat ředilélé škóly ó pl€zkoumánl výslédků hódnóeil žáka Je, vyuču]iclm žáka
v dáném plódmélu lódile §koly požádá o plezkum kqský úlád Řédiálškoly (ká]3ký
úlEd) zpÉVid á nalldl kom 3 oná nl p..zkooš.nl žká. kiéíé §é koná néjpózději dó 14 dnú

dohodnulém s. zákonným zfutupd.m žáká

311 Vpllpadě2eserádos(opň.zkoúmánlvýsledkúhodn@nllýkáhodnooenlohovánln€bo
plédmělt] výchovného zaměl€nl. posudl led l€l školy (]eri VyOču]lclm 

'áká 
f€dil.| akoly

p.§oudlkÉ]ský úlád) dodÉ.n l pEvid€ pío hódnGnlVý§lédkŮ VzděáVánlžákŮ

3]2 v pllpadé zjišlěnl polušenllěólo pd del led tel§koly (k.aFký Lxád) Výgl.dék hodnocenl

3]3 Neby ali píavidla p rc hod no@n l výsled ků vzdé áván l žákú polušená výsledek hod ĎGn l
poh,ídl a ro n3]pozdá] do ]4 dn0 ode dná doluóánl 

'ádosli.314 V odúýodněiých plípédeh ňúré kÉj§ký útád fuzhódíóUl. kónánlópávné zkoušky
a kmĚionálnlho přezkoušen l na ]iné sťedn l škole zkoušky F na ždo9l k €jského úrad u

3l5 Žákovi * pli změně údá]ú hodnoóenl po náhíadn{m lémlnú nébo pó vykónánl



komBrcnáln ch zkoušek vydá nové vysvédéeíi

Podňiňky postupu žáka do vyššiho ročniku středniškoly
Do Vy3alho rcónlku poslóUpiák. kleú na konc druhého polo€ť pll§lušného íočnlku
plospél ze ýš.ch pryinných pledmélú §lánďených škohln Vzděávelm progEm€m,
s výjimkou pledmětú 2 i chž se žák nehodnoll

Nélž*l 
'áka 

hodnolit n9 konc pŘnlho pololetlz pov nného iebo volile ného plědmálu
dáného pllslušíýfr školnlm vzdéláVáclm pí€íamem, úrčl řed!él školy prc jeho
hódn Bni náh €dn l lem ln lá k áby hod nócen l za prun l p.lolell bylo prcV6d€no néjpďdéjl
do konc. óéfoía daného školnlho rcku. to € doby ie uvedeno u předmélu

Nénl,|imožné 
'ák3 

hodno án V náhÉdnlňEmlnu žák se za prynl pololéll z dánáho
předmétu n€ňodnoll, slovó néhodn@n(a) zú9lane na vysvédčgnl upllsulnáho
plÉdmétu célkďé hodnocenl žáka F v tomlo pllpádé ná vygvědčénl Ýý]ádll 9lupněň
néňodnócei(a)' pokud z jného paédmáu nénl žák hddn@n nedGialečně J€_li žák

z nékleÉho póVmného néb. Vo il€ ného předmělu hodnocBn néd6iatéčné', ]e ce k@é
hodlocé.l ,álta fu ý.tsvědao1 Ýý ádl€1o glJp.éň 1.pt6pé\a,
N€nl_ 

'ák 
hodnóóen z pw n.ého plBdmálu vyučováného p.uze v pNnlú pooell ani

ÝnáňÉdnlm|eíml.u,je€kovéhodno.enlrákávyjádřeioslupnén,.ehodnoc6n(a)'
Nelzá_ žáká hódnotl na kon.idruhélro po olétl z povinného nebo VoliE íého ptedmětr
danéhó přlslušným škohlm wdáává.h prcgÉňem. uřl ředilel škoy plo i€ho
hódn@nl néhEd.l tďmln ták, áby hodi@ii a druhé poloBtl bylo pbvédéno
ne]pozdé] do koncé áll následujlclho školnlho Éku Do doby hodnM n l n.všlévu]e žák
né]blžšl Vy§šl rďnlk . u pllslušnéhó pledňáu je uvedeno n6hodn*n(.)
NénlližákhodnrenáĎiViomtol€mlnu,zů§lán€navysvědčenlupllgluEnéhoplédméiu
slueoň .něhodnocé(af . jého celkďé hodnocánl n. vysvédčenl se v (oílo pnpadé

W]ádlí sfupněm . nopÉEpé(á)

Žák. ktoú ns koncidfuhého po oletl neprcspěln€jvýšě z 2 pov nných plédmébj, iebožák,
kl€lý nepb§pě na konc pRnlho po oléll néjvýšé že 2 pov ínýoh předměd vyu..váných
pouz€ v pBilm pololéll kóná z řohlo pledm6l0 opEvnou 2ko0škú ne]pozděi do kon@
plíglú§ ného škó n lho íoku v lsm h u giánď€ ném ledite en ško]y o pďné zkoušky ]&0

Žák, který íevykoná opEvnou zkoušku úspěšié nebo * k ]óilmu konánl ned6iáVl.

zé záVážných dúvodú z.jmán. zdÉWtnlch múže ied le] školy žékovi glánov( náhí.dnl
lem]n opEvné zkoúšky nejpozději do ko.c.2áa nfubdú]lclho školnlho rcku, Do doby
náhíadilho Emlnu opEvné zkoušky náVŠlévuie ák .e]b 

'§l 
Vyšal bónlk

Má_i zélilý žák nebo zákonný zástupce nezé(ilého áka poóybnosli o splávnogl
hodnó.éiiiá konc]pfonlho néb. druhého pólo eÍ, múŽe do 3 pk@Vních dnŮ ode dné,
kdy * o hodn@nl prck*iéhě dó2věděl ne,později v§.k do 3 pÉ.ďnlch dii od
vydánl vysvéddé.l, požádá( ředile e školy o pl€zkoumánl Vý§lédk,] ňódioceni žáka Jeli
vluóujlc|m žá ká V daném před mělu ted 1Bl ško y po2ádá o pňézku fi k É,ský L]fád Řád iél
§koly (kía]§rý úřád) zpíavdla n.lldl kómi§ionáh| pňézkoušeni žáká kiaÉ * koná
néjpozdéji do 1,1 dnl] od doíuóénl rádósli nebo v leímlnu dohodnu€m §é žákoniým

Vpřpadě. že*ždogló pléžkóUfi ánlvý9edkúlrod.oÉnllýkáhódnMnlchďánln€bo
pledmáů výchovného zaňéňéni p@udlěd iálškoly (]€rivyuóljlclm žáka ledilelškoy
pModl kÉjský L]l.d) dódrženl pÉv del prc hodno€nl ýýÉ édků Pdělávánl 

'akt]V přlpádé zl šénl p.N§.ni échlo plavldd l.n id ékoly (kBj§ký ,rňád) Výslédek hodiocenl



913 Nébylá- píávdIáprchodn@nlVý5edkoEděláváilžékúpofošéna,!rysedekhodnocenl
po§ídl, a 1o nejpozději do 14 dnú od€ dne doruóénl 2ádo3t

914 v odovodnéných pllpadéch mře kía]§ký úřad íozhodnoul o konánl opÉvné zkou§ky
á kom sio náln lho padkóOšen l ná j né sthldnl ško e zkoušky se na žádosl kEjského ú l€d u
úČ3§ln l školi l inspekiol

915 Žákov se při zméně úda,ú hodno.enl po Ďáh.ádnh l€mln0 n€bo po Vykonánl
komisioná|.ich zkoušék vydá nové Ýysvědčénl

'l0 zkouake kdoplněnl Podkl.dů plo hodnoc€ni - ověřov.cí zkoučka
10.1 Řédité školy šlánóvi v §óulad u * zákonem nejzazš l lem ln do kieíého m úže bt za dané

polokll dop.éna klasilika€ u žákú, i€jchž hodnoc6nl V nékiélýcll paádmél€cli bylo
uzavléno si]pném,néhodnoóén(á)

102 Konkíáhl náhíadní lemln pb d.plněnl klasfikae si žák saňogialiě donouvá
s plls uŠnýfr vyuČuilclm. kieíý sbnovl 

'oímu 
délku, o6ah á pď€t zkoušek.

10.3 ŘediI. školy ni2e po dohodě s v.yuču]iclň sianov( koikéhllenlny konánlzkouŠek
k dop něnl podkládl] pÉ hodno*nl žáká - oválováclch zkooš.k

10.4 Vý9ledné hodn@n{ z předněir je dáno ioulo zkouškou a hodnG.lm kleíé rák zlská
v pdbéhu k *iíikáčnlho obdobl

10 5 Píúběh zkoúaky ]e azn.ménán do pfu(ókó ú o dodatéčiém hodn@nl - óvěňOva.l
zkouškr kFíý * vypňuje v prcgBmu Bakálál zkouŠ€llcl ho vylisknutý a podepsaný
plldá lřldnlm0 uóil3li, Po skonógnl kl$ii!k.c6 tlldnl ué ial pbiokol *kládá do káňy 

'áká
1l podrobnoati o kombionálnich zkouěkách

1] 1 KomsonálnlzkouškukonážákVlěchlopřlpad€oh:
. jédnár * ó ópíávnoú žkouškú ž plédmélu, ve kiéíém 2ák zlgká ná konci

druhého pololBll n sdo9lal€ónou;

. zp.ohybnl_|i zlelj]ý žák neb. zákonný záslupoe nezlelilého žák spéVios(
lrodn@nli

. zjisť_ lád iál školy n.dodrr€nl pEv d6l hodno.gnl 26 slÉny uóilé €

112 Kom isionáh l zkou §ku mlrré žákkonaiV]€dnom dning]wšě]€d.u

1 1 3 Řed tel školy @hodu]e o dátú, óá§u misié á iJmě konánl zkoušky zárcVeň slánovu]e

imenovi,é sorénl zkušebnl koňĚé zpÉvidlá z učilé ů §lé]ných č pódóbiý.h přédněi,j
zkou§éjlclm býÝá uěilé, kiélý ,áká vyuěová Rozhodnuť jé Vy!Éšěno ná Mbďých
§ťánkách akoly

114 obsah zkou§ky odpovldá ob*hu uóiva druhého pololoť Pokod byl žák hodnocán
nádo3táiáóné V pNn lm po oléll, ]€ ob*h.m zkou§ky očivó obou polo ell Pokud by ,ák
V pléd méiJ Z pNnl pololell ,neh odn@n(á) á Ýe díu hém pó ólél| 2lskál néd 6iáié.nou,
]e ób§áh€m žkóušky účVo2á elý škónlbk Ró*áh ,koú šky oňán l 2ákovi žkó ušq lcl

1 1 5 souóásil zkooaky mt]2é byt obhajobá sémináml é rcénlkové plá6. plsmná zkoušká,
L]§lnl zkouaká ápod

l 1 6 v opodsiáináných pllpádéch můžé kom 3é po ákovi porádovál pl€dlorBnl plg.mných
píacl 3ohďrch píácl ploiokolů smináínlch pÉcl ěi rcónlková prás apod kiáíé byly
v bérné Ýýu@ V d..óm obdoblzadáÝány

117 o Výsledclcli zkou§ky ]6 žák lnio.mován bézprc3lř6dně po poÉ
1] 3 o výsl€dku kom is onáln l zkou§ky poňzu]€ zko uše] lcl v prcg Ém u Bakalál záznam, klerý

ébnl komÉl pl€dá ť|dn{mu učtéli. Tén ]€] zkonfo]Ui6,
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l3

podeplše a ptedá vedenl školy, Po koítole spiáViosti vyhotovenl záznamu ]ej tlldnl uóile

zaladl do Na^y 2áka

]2] Žákovi kiáď ná konci d ru héh o polo €il néprcspá z pov n ný.h n.bo Volit6lných pňád mětl
daných školilňvzděá@iú póOÉňéú, úužeředie školy íazákaděp|*ňiéádo§t
zlélilého 

'áké 
nábo zákonnáho 2á3fup€ ndlát ého žáká, povolil opákovánl rcénlku, á 1.

pouze z dúvodú hodný.h zvlášlnlho zíeEle a do oženýoh v édNl
D)v.dy hodné zvlášlnlho zletel€ ]9u .ápl dlouhodobá om uvená absen@ zdúvodu
Ďemoci d o ožená ékalskou zpíárcu: závážné rcd n né d úvody, kleé mohly ovlivn il stud,jní
výsládky áká výjméčné nŘládnuť ].dnoho, .ánéjvyš dvou pf€dmátú pokud jo Žák
z 6t lních pď nných nebo voLile ných plédmětú hódnÉn á e§poň šn]pném do§iál€óny
á dos.Vadn] sludijnl výs edky 

'áká 
dávájl záluku ťlspášného zvládnutl da šlho wdělávánl.

Řédit6 akoly pl 3Vám íozhodovánl plh]édn€ k Vy)ádlénl tlldnlho uljiiál6, p6dá9€ické
Edy á sko3kého poÉdenského pÉ6višlá
V daném oboru VzdéláVá n l lzo opa kovál .ďn lk jen jed nou

uznávánl dGažonóho vzděláni
]31 Ředl€ škoyuznáu@lenédogženévzdéánlžáka,pokudjedolol€nodoklademo!on|o

wdálá n l n€ bo ] ným prokázátB ným zpfuobém, Čásbaná vzdélán l 

'éká 
m úžó t€d lo školy

užn6t pokud F dooženo dokladen o icňio vzděánl nebo jiným p@k@iélným
zptr$bém aod doby ]eh. do§áženlnéupynllo Vl@ n€r l01.1n6bo pokud 

'á 
k ználosli

z (oho(o vzdělán l píokáž€ pli zkoušce sláiovené ied iéleú ško y uziá li }ed € školy
do9žené wdélánlžáka uvonlráká z vyuóďáni á hodno@nlvrczsahu uzn5ného




